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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
Bachelor of Science Program in Agriculture

วท.บ. (เกษตรศาสตร) B.Sc. (Agriculture)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ปรัชญา
ปราดเปรื่องเรื่องเกษตร นําประเทศสูองคความรู
เชิดชูคุณธรรม เจริญล้ําสูทองถ่ินและสากล

วัตถุประสงค
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีมีความรู ทักษะ และประสบการณทางการเกษตร
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถบูรณาการความรูทางวิทยาการทางการเกษตร วิทยาการ

ทางดานวิทยาศาสตร และสังคมศาสตร เพ่ือการศึกษา คนควา วิจัยและประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนตอ
ตนเอง สังคม และชุมชนทองถ่ิน

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม และจริยธรรม ตระหนักในการใชทรัพยากรธรรมชาติ อยางรูคุณคา
และยั่งยืน

4) เพ่ือสรางคานิยมท่ีดีทางดานการเกษตร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รักและภูมิใจในการประกอบ
อาชีพเกษตรอยางมีจรรยาบรรณ และเห็นคุณคาของอาชีพเกษตรกร
หลักสูตร

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1 กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3 กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน 24 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 12 หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาเฉพาะดาน 51 หนวยกิต
2.4 กลุมวิชาชีพ 7 หนวยกิต

3. หมวดเลือกเสรี 6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต

1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication

3(3-0)

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

3(3-0)

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture

3(3-0)
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1 2. ) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

1 3. ) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2)

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 24 หนวยกิต

1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes

3(3-0)

1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Developing Skills in English

3(3-0)

3561105 การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship

3(3-0)

3592202 เศรษฐศาสตรการเกษตร
Agricultural Economics

3(3-0)

4011309 ฟสิกสพ้ืนฐาน
Fundamental Physics

3(2-3)

4021116 เคมีท่ัวไป
General Chemistry

3(2-2)

4031107 ชีววิทยาพ้ืนฐาน
Fundamental Biology

3(2-3)

4111104 หลักสถิติ
Principles of Statistics

3(3-0)
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2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หนวยกิต
4021107 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน

Fundamental of Organic Chemistry
3(2-2)

4022501 ชีวเคมีพ้ืนฐาน
Basic Biochemistry

3(2-2)

*4031301 สัตววิทยา
Zoology

3(2-3)

4032401 พันธุศาสตร
Genetics

3(2-3)

4032601 จุลชีววิทยา
Microbiology

3(2-3)

* วิชา 4031301 สัตววิทยา เรียนเปนพ้ืนฐานวิชา 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว นักศึกษาท่ีเลือก
รายวิชาท่ีเนนทางดานสัตว ตองเรียนวิชานีเ้ปนพ้ืนฐาน หนวยกิตจะเพ่ิมจาก 12 หนวยกิต เปน 15 หนวยกิต

2.3) วิชาเฉพาะดาน 51 หนวยกิต
2.3.1) บังคับเรียน 22 หนวยกิต

5001102 หลักพืชศาสตร
Principles of Plant Science

3(2-2)

5003302 ผลผลิตเกษตรเพ่ือการคาระหวางประเทศ
Agriculture Product for International Trade

3(2-2)

5004902 ปญหาพิเศษทางการเกษตร
Special Problems in Agriculture

3(3-0)

5004202 วิธีวิจัยทางการเกษตร
Research Methodology in Agriculture

3(2-2)

5004904 สัมมนาทางการเกษตร
Seminar in Agriculture

1(0-3)

5011101 ปฐพีวิทยา
Soil Science

3(2-2)

5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
Principles of Animal Science

3(2-2)

5121101 งานชางเกษตร
Farm Mechanics

3(2-2)

2.3.2) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 29 หนวยกิต
2543404 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร

Geographic Information System
3(2-2)

4051301 อุตุนิยมวิทยาเพ่ือการเกษตร
Agricultural Meteorology

2(2-0)
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5001104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการเกษตร
Information System in Agriculture

3(3-0)

5001304 บอนไซและการจัดสวนถาด
Bonsai and Dish Garden

3(1-4)

5002108 เกษตรยั่งยืน
Sustainable Agriculture

3(2-2)

5002203 การสํารวจสภาวะทองถ่ินเพ่ือสรางงานอาชีพเกษตร
Community Studies for Innovation of Agricultural Occupation

3(1-3)

5003102 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
Plant Growth Regulating Chemicals

3(2-2)

5003103 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว
Post Harvest Technology

3(2-2)

5003108 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
Agricultural Biotechnology

3(2-2)

5004106 การปรับปรุงพันธุพืช
Crops Improvement

3(2-2)

5004107 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช
Seed Technology

3(2-2)

5004201 การประกวดผลิตผลทางการเกษตร
Agricultural Product Contest

2(1-2)

5004501 กฎหมายการเกษตร
Agricultural Law

3(3-0)

5013201 ความอุดมสมบูรณของดิน
Soil Fertility

3(2-2)

5013602 การจัดการดินและน้ํา
Soil and Water Management

3(2-2)

5021502 พืชไรเศรษฐกิจ
Economic Field Crops

3(2-2)

5022506 พืชพลังงานทดแทน
Substituting Crops

3(2-2)

5022603 อาหารสัตวและพืชอาหารสัตว
Feeds and Forage Crops

3(2-2)

5032202 การผลิตผัก
Vegetable Production

3(2-2)

5032303 การผลิตไมดอกไมประดับ
Floriculture and Ornamental Plants Production

3(2-2)

5033206 การผลิตเห็ด
Mushroom Production

3(2-2)
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5033302 การเพาะเลี้ยงกลวยไม
Orchid Culture

2(1-3)

5033404 การผลิตไมผล
Fruit Production

3(2-2)

5033504 หลักการขยายพันธุพืช
Principles of Plant Propagation

3(2-2)

5033505 การจัดสวนและตกแตงสถานท่ี
Landscape Gardening

3(2-2)

5034102 สมุนไพรและพืชเครื่องเทศ
Medicinal Plants and Spices

3(2-2)

5034501 การบรรจุหีบหอและการจัดจําหนาย
Packaging and Marketing

3(2-2)

5034502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพ่ือการเกษตร
Plant Tissue Culture in Agriculture

3(2-2)

5041102 การผลิตสัตวปก
Poultry Production

3(2-2)

5041201 การผลิตสัตวเล็ก
Small Animal Production

3(2-2)

5041301 การผลิตสัตวใหญ
Livestock Production

3(2-2)

5042104 การผลิตไกเนื้อ
Broiler Production

3(2-2)

5042105 การผลิตไกไข
Layer Production

3(2-2)

5042201 การผลิตสุกร
Swine Production

3(2-2)

5042301 การผลิตโคเนื้อ
Beef Production

3(2-2)

5042303 การผลิตกระบือ
Buffalo Production

3(2-2)

5042304 การผลิตโคนม
Dairy Production

3(2-2)

5042401 โภชนศาสตรสัตว
Animal Nutrition

3(3-0)

5042504 การผสมเทียม
Artificial Insemination

3(2-2)

5043105 การฟกไขและการจัดการโรงฟก
Incubation and hatchery Management

3(2-2)
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5043401 โภชนศาสตรสัตวปก
Poultry Nutrition

3(2-2)

5043402 โภชนศาสตรสัตวกระเพาะเดี่ยว
Monogastric Nutrition

3(2-2)

5043404 โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง
Ruminant Nutrition

3(2-2)

5043503 การจัดการของเสียจากสัตว
Animal Waste Management

3(3-0)

5043507 การเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน
Integration of Livestock Enterprises

3(2-2)

5044402 การตรวจและการวิเคราะหอาหารสัตว
Feed Analysis

3(2-2)

5044403 สารพิษในอาหารสัตว
Feed Toxicity

3(3-0)

5044407 เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อ
Meat and Meat  Products

3(2-2)

5044408 น้ํานมและผลิตภัณฑนม
Milk and Milk Products

3(2-2)

5044409 ไขและเนื้อไก
Egg and Chicken Meat

3(2-2)

5044501 การปรับปรุงพันธุสัตว
Animal Breeding

3(3-0)

5051104 โรคและสุขาภิบาลสัตวเลี้ยง
Diseases and Sanitation of Domestic Animals

3(2-3)

5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
Animal Anatomy and Physiology

3(2-2)

5061106 หลักการประมง
Principles of Fisheries

3(2-2)

5062201 การเพาะพันธุปลา
Fish Breeding

3(2-2)

5063204 การเลี้ยงปลาน้ําจืด
Fresh Water Fish Raising

3(2-2)

5072402 หลักการถนอมอาหารและแปรรูปผลิตผลเกษตร
Principles of Agricultural Products Preservation and Processing

3(2-3)

5082101 การปองกันและกําจัดศัตรูพืช
Plant Pests and Crop Protection

3(2-2)

5092501 การอนุรักษทรัพยากรปาไม
Conservation of Forest Resources

2(1-2)
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5121202 เครื่องจักรกลการเกษตร
Farm Machinery

3(2-2)

5122501 การกอสรางในฟารม
Farm Structures

3(2-2)

5122504 การสํารวจรังวัดเพ่ือการเกษตร
Plane Surveying for Agriculture

3(2-2)

5133104 หลักการสงเสริมการเกษตร
Principles of Agricultural Extension

3(3-0)

2.4) กลุมวิชาชีพ 7 หนวยกิต
2.4.1) เลือกเรียน 1 รายวิชาตอไปนี้ 1 หรือ 2 หนวยกิต

5003801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร
Preparation for Professional Internship in Agriculture
หมายเหตุ
- เม่ือเลือกเรียนรายวิชานี้จะตองเรียนวิชาตอไป คือ 5004801 การฝก
ประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร 5(450)

2(90)

5003807 การเตรียมฝกสหกิจศึกษาดานการเกษตร
Preparation of Co-operative Education in Agriculture
หมายเหตุ
- เม่ือเลือกเรียนรายวิชานี้จะตองเรียนวิชาตอไป คือ 5004807 สหกิจ
ศึกษาดานการเกษตร 6(540)

1(45)

2.4.2) เลือกเรียน 1 รายวิชาตอไปนี้ 5 หรือ 6 หนวยกิต
5004801 การฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร

Professional Internship in Agriculture
5 (450)

5004807 สหกิจศึกษาดานการเกษตร
Co-operative Education in Agriculture

6 (540)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
วิชาในหมวดเลือกเสรีใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ํากับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเรียนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต รวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ นักศึกษาสามารถเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
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คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย

Thai Language  for Interpretation
3(3-0)

ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยาง
ถูกตองและเหมาะสม การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความ
สําคัญ การขยายความ การยอความ การสรุปความ การวิเคราะห การ
วิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด
และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษา
คนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร วาจา และสื่อประสม

1500111 English for Communication and Study Skills
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู

3(3-0)

Oral communication skills and listening comprehension
skills to gain confidence and fluency in interpersonal and
presentational communication.   Basic study skills: reading,
writing and those required for vocabulary development and
information retrieval used for undertaking basic research.

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language  and Culture

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรม
กับภาษาท่ีมีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับการใชภาษาใน
กลุมอาเซียน ภาษาถ่ิน ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรม
อยางมีศิลปะ

2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร  ดาน
ศาสนา ดานสังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต
ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของชีวิต การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมี
จิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
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2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงาน
ศิลปกรรมของมนุษย ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น
การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึงความสามารถในการแสดงออกเชิง
สรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและ
การสรางสรรคศิลปะท่ีนําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง

2500115 วิถีไทยสูวิถีโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดาน
สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวมกิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะห
ประเด็นเก่ียวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความ
รวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชนระดับประเทศและระหวางประเทศ

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Law in Daily Life

3(3-0)

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวล
กฎหมายแพง    และพาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมาย
อาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน  เชน พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2)

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน
แปลงท่ีมีผลกระทบตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณ
ปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหา
ความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑ
ทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษ
พลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ   แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมใน
ชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย  เพ่ือพัฒนาดุลย



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร หนา 10

ภาพของชีวิต
4000116 การแกปญหาชีวิตเชิงบูรณาการ

Integrated Problem Solving
3(3-0)

การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ
แนวคิดแบบตาง ๆ ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิด
เชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา
โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยี กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สภาพแวดลอม การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของ
เทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุมวิชาแกน

4011309 ฟสิกสพื้นฐาน 3(2-3)
Fundamental Physics

ระบบหนวยและการวัด ปริมาณสเกลารและเวกเตอร การเคลื่อนท่ีของวัตถุในลักษณะตาง
ๆ แรงและกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน งาน กําลังพลังงาน กฎการอนุรักษของพลังงานและ
โมเมนตัม เสียงและการไดยิน สมบัติของสสาร ปรากฏการณทางความรอนและอุณหพลศาสตร
ประจุไฟฟา สนามไฟฟา ศักยไฟฟา ความจุไฟฟา กระแสไฟฟา            กฎของโอหม ไฟฟา
กระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ โครงสรางอะตอมและ
สเปกตรัม กัมมันตภาพรังสีและการประยุกตใช โดยจัดใหมีการปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับ
เนื้อหาตามความเหมาะสม

4021116 เคมีท่ัวไป 3(2-2)
General Chemistry

โครงสรางอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรพริเซนเตทีฟ และแท
รนสิชัน สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เคมีนิวเคลียร และเคมีสิ่งแวดลอม

4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-3)
Fundamental Biology

สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ การเจริญเติบโต ระบบตาง ๆ
ของสิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต กําเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตและ
สภาพแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอม
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1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0)
English for Specific Purposes

English through specific fields, such as science, technology and commerce to
improve students’ knowledge in particular fields as well as their ability to learn
English through their own motivation to use the language. Discussion of ideas from
texts and highlight of presentation techniques included.

1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(3-0)
Developing Skills in English

Reading and writing skills to cope with future career demands including
practices in different reading strategies: scanning, skimming, identifying main
ideas and specific information. Reading sources from newspapers, brochures,
advertisements, itineraries and the internet including writing practices in job
application letters and resumes, note-taking and summarizing chosen texts.

3561105 การเปนผูประกอบการ 3(3-0)
Entrepreneurship

คุณสมบัติของผูประกอบการและกระบวนการพัฒนาสูการเปนผูประกอบการ            ท่ีดี
หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารจัดการธุรกิจของตน  ความคิดสรางสรรค  เริ่มจากธุรกิจขนาด
ยอม  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  การจัดทําแผนธุรกิจ  การจัดตั้งธุรกิจ  การบริหารจัดการการ
ผลิต และการปฏิบัติการ  การตลาด  การประชาสัมพันธ  การลงทุน  การวาจางและการเหมาชวง
การผลิต  นโยบาย  สิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลตอการประกอบการ  กฎหมายธุรกิจท่ี
เก่ียวของ  การบริหารจัดการนวัตกรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

3592202 เศรษฐศาสตรการเกษตร 3(3-0)
Agricultural Economics

ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร บทบาทการเกษตรตอการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ปญหาดานการเกษตร หลักเศรษฐศาสตรท่ีเก่ียวของกับการเกษตร สินเชื่อการตลาดและราคา
ผลผลิตการเกษตร การบริโภค สหกรณการเกษตร ธุรกิจการเกษตร นโยบายของการเกษตร
ทางการคาระหวางประเทศและการผลิต

4111104 หลักสถิติ 3(3-0)
Principles of Statistics

ความหมายและประโยชนของสถิติ สถิติพรรณนา หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตัวแปรสุม
การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมท่ีสําคัญ คาคาดหมาย การแจกแจงคาท่ีไดจากตัวอยาง
การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนเบื้องตน
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2. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4021107 เคมีอินทรียพื้นฐาน 3(2-2)

Fundamental of Organic Chemistry
ศึกษาการเกิดไฮบริดออรปทัล สเตอริโอเคมี ชนิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย การเรียกชื่อสมบัติ

กายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน สารประกอบอะโรมาติกและ
สารประกอบอินทรีย ท่ีมีหมูฟงกชั่นชนิดตาง ๆ เชน เฮไลด แอลกอฮอล อีเธอร แอลดีไฮด
คีโตน กรดคารบอกซิลิกและอนุ พันธอะมีนและสารประกอบโมเลกุลใหญ เชน โปรตีน
คารโบไฮเดรท ไขมัน เปนตน (ปฏิบัติการเนื้อหาขางตน) สําหรับผู ท่ีได เรียน วท.บ. เคมี
ตองเรียนเนื้อหาเคมีอินทรียเปนพ้ืนฐานในการศึกษาอ่ืนตอไป

4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2)
Basic Biochemistry
วิชาบังคับกอน : 4021101 เคมีท่ัวไป 1

โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต พรอมท้ังสมบัติ หนาท่ีและบทบาทของเซลลและองคประกอบ
ของเซลล กรด เบส บัฟเฟอรในเซลล โปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิพิด วิตามิน ฮอรโมน การ
ยอยและการดูดซึมอาหาร เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต

4031301 สัตววิทยา 3(2-3)
Zoology
วิชาบังคับกอน : 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน

ชีววิทยาของสัตว เซลล เนื้อเยื่อ การจําแนกประเภท การศึกษาดานสัณฐานวิทยา กายวิภาค
สรีรวิทยา การสืบพันธุ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว วิวัฒนาการ             การรวบรวม
และเก็บตัวอยางสัตว การศึกษาภาคสนาม

4032601 จุลชีววิทยา 3(2-3)
Microbiology
วิชาบังคับกอน : 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน

ความรูพ้ืนฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคาริโอต
การจําแนกประเภทสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพันธุการ
ควบคุมความสัมพันธของจุลินทรียตออาหาร น้ํา ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การ
สุขาภิบาล โรคติดตอและภูมิตานทาน การศึกษาภาคสนาม

4032401 พันธุศาสตร 3(2-2)
Genetics
วิชาบังคับกอน : 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน

ความรูพ้ืนฐานทางพันธุศาสตร หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม               การ
คาดคะเนผลลัพธท่ีเกิดในลูกผสม ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม
การจําลองของสารพันธุกรรม ยีนเชื่อมโยงและรีคอมบิเนชัน (Gene Lingkage and
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Recombination) เพศ การกําหนดเพศ มัลติเปลแผลลีส การควบคุมของจีนเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับจีนและระดับโครโมโซม        พันธุ
วิศวกรรม พันธุศาสตรประชากร การถายทอดพันธุกรรมนอกสวนนิวเคลียส

3. กลุมวิชาเฉพาะดาน
3.1 บังคับเรียน 22 หนวยกิต

5001102 หลักพืชศาสตร 3(2-2)
Principles of Plant Science

ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสรางและหนาท่ีสําคัญของราก
ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช กระบวนการสําคัญท่ีเกิดข้ึนในพืชเก่ียวกับโภชนาการของ
พืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชและ
พัฒนาการของพืช การจําแนกประเภท พืช หลักการพิจารณาเลือกพืชท่ีปลูก หลักและและ
วิธีการปลูกพืชแบบตาง ๆ หลักการบํารุงรักษา หลักการขยายพันธุและปรับปรุงพันธุพืช
หลักการเก็บเก่ียวผลผลิตและวิทยาการภายหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต และฝกปฏิบัติงานตาม
เนื้อหา

5003302 ผลผลิตเกษตรเพื่อการคาระหวางประเทศ 3(2-2)
Agriculture Product for International Trade

โครงสรางการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย องคประกอบท่ีสําคัญใน
การสงออกสินคาเกษตร การคาระหวางประเทศและองคกรท่ีเ ก่ียวของ
มาตรการท่ีสําคัญในการสงออก มาตรฐานสินคาเกษตร เพ่ือการสงออก
ขอกําหนดและเงื่อนไขของประเทศผูนําเขา แนวโนมและศักยภาพในการสงออก
สินคาเกษตร การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร                        โดยไมกระทบ
สิ่งแวดลอม การใชพ้ืนท่ีใหคุมคาและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5004902 ปญหาพิเศษทางการเกษตร 3(3-0)
Special Problems in Agriculture

การคนควาปญหาการเกษตรท่ีเก่ียวของกับงานท่ีเรียน รายงานคนควาของนักศึกษา จาก
การทดลองดานตาง ๆ หรือการทดลองจากสิ่งประดิษฐ รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน หรือ
ดําเนินการวิจัย หรือออกแบบสอบถามบุคคลตาง ๆ

5004202 วิธีวิจัยทางการเกษตร 3(2-2)
Research Methodology in Agriculture

ความรูพ้ืนฐานในการวิจัย กระบวนการวิจัย การวิจัยแบบสํารวจ การวิจัยแบบวางแผนการ
ทดลอง วิธีการวางแผนการทดลองแบบตาง ๆ การสุมตัวอยาง การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการวิเคราะหผลการทดลอง การเขียนรายงาน
ผลการวิจัยทางการเกษตรและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
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5004904 สัมมนาทางการเกษตร 1(0-3)
Seminar in Agriculture

การอภิปรายกลุม การเสนอรายงานเก่ียวกับวิทยาการใหม ๆ รวมถึงปราชญชาวบาน การ
รวบรวมขอมูลตาง ๆ รวมท้ังปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานดานการเกษตรของประเทศไทย และ
หรือของตางประเทศ

5011101 ปฐพีวิทยา 3(2-2)
Soil Science

ความสําคัญของดิน การกําเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน ธาตุ
อาหารพืช ปุยและการใชปุย การปฏิบัติบํารุงรักษาดินและน้ําสําหรับปลูกพืช การพังทลายของดิน
การอนุรักษดินและน้ํา ชนิดของดินในประเทศไทยและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5041101 หลักการเลี้ยงสัตว 3(2-2)
Principles of Animal Science

ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงสัตว ความเหมาะสมของการเลี้ยงสัตว
กับสภาพแวดลอม พันธุสัตวและลักษณะประจําพันธุ ประเภทและชนิดของการเลี้ยง
สัตว พ้ืนฐานของการปรับปรุงพันธุสัตว การเลี้ยงดูและบํารุงรักษาสัตวในระยะตาง ๆ
อาหารและการใหอาหารสัตว การปองกันและควบคุมรักษาโรคสัตว การจัดการฟารม
สัตวเพ่ือการใหผลผลิตของสัตว การจัดจําหนายและการทําผลิตภัณฑจากสัตว บัญชีท่ี
จําเปนในการเลี้ยงสัตวและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5121101 งานชางเกษตร 3(2-2)
Farm Mechanics

ความเปนมาและความสําคัญของการพัฒนาเครื่องมือชางเกษตร ความรูเบื้องตน เก่ียวกับ
งานชางโลหะ ชางไม ชางปูน ชางไฟฟา และเครื่องจักรกล โรงงาน การบํารุงรักษา ความ
ปลอดภัยในโรงงาน การจัดการโรงงานและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

3.2 เลือกรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 31 หนวยกิต
2543404 ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร 3(2-2)

Geographic Information System
แหลงขอมูลและระเบียบวิธีการรวบรวมขอมูลสถิติดานภูมิศาสตร ไดแก ขอมูลดาน

กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร ดวยวิธีการตาง ๆ หรือใชคอมพิวเตอร เทคนิค
การประยุกตไปใช การจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ในพ้ืนท่ีอยางมีระบบและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

4051301 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร 2(2-0)
Agricultural Meteorology

ประวัติและบทบาทของวิชาอุตุนิยมวิทยา องคประกอบอุตุนิยมวิทยา                 การ
หมุนเวียนของอากาศ ปจจัยองคประกอบฟาอากาศและอิทธิพลของแตละปจจัย ท่ีมีตอการ
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เจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช การวิเคราะหและแปลขอมูลฟาอากาศเพ่ือการผลิต
ทางการเกษตร ผลของสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปตอการเกษตร ความสมดุลของพลังงานและ
อุณหภูมิของโลก

5001104 ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร 3(3-0)
Information System in Agriculture

ระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การจัดระบบสารสนเทศ
เพ่ือการเกษตร การประยุกตใชสารสนเทศในธุรกิจการเกษตร

5001304 บอนไซและการจัดสวนถาด 3(1-4)
Bonsai and Dish Garden

ความหมาย ความสํ าคัญและประโยชน ของไมบอนไซและสวนถาด ประวั ติ
ความเปนมาของไมบอนไซและสวนถาด องคประกอบทางศิลปะรูปแบบการปลูกไมบอนไซและ
สวนถาด ประเภทและพันธุ พืชท่ีใชปลูกไมบอนไซและสวนถาด วัสดุอุปกรณในการปลูก
ไมบอนไซและสวนถาด วิธีการปลูก การดูแลรกัษาและการตัดแตงก่ิง แนวทางการประกอบธุรกิจ
การตลาดและการประเมินราคาไมบอนไซและสวนถาด การจัดประกวดและวิธีการตัดสินไมบอน
ไซและการจัดสวนถาดและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5002108 เกษตรย่ังยืน 3(2-2)
Sustainable Agriculture

ความหมายและความสําคัญของเกษตรยัง่ยืน รูปแบบตาง ๆ ของเกษตรยั่งยืน ระบบเกษตร
ท่ีนําไปสูเกษตรยั่งยืน ไดแก การอนุรักษดินและน้ํา การปรับสภาพดิน ระบบเกษตรผสมผสาน
เกษตรทฤษฎีใหม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วนเกษตร เกษตรอินทรียและเกษตรธรรมชาติ
และฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5002203 การสํารวจสภาวะทองถิ่นเพื่อสรางงานอาชีพเกษตร 3(1-3)
Community Studies for Innovation of Agricultural
Occupation

ความเปนมาและความสําคัญของการสํารวจ ประเภทของการสํารวจ หลักและวิธีการ
สํารวจ การสํารวจสภาวะทองถ่ินกับการสรางงานอาชีพเกษตร พฤติกรรมและ        ความ
ตองการของผูบริโภคตอผลิตผลทางการเกษตร การรวมกลุมของเกษตรกรเพ่ือสรางอํานาจใน
การตอรอง การตลาดและการจัดจําหนายและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5003102 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 3(2-2)
Plant Growth Regulating Chemicals

ความเปนมาและความสําคัญของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ประเภทและชนิด
ของสารควบคุมการเจริญเติบโต วิธีการเตรียมและการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตแบบ
ตางๆ การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตในพืช และผลของสารท่ีมีตอสภาวะแวดลอมและฝก
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ปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5003103 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-2)
Post Harvest Technology

ความสําคัญ ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเก่ียว สรีรวิทยาหลังการเก็บ
เก่ียวและปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียว คุณภาพและมาตรฐาน การปองกันกําจัดโรคและแมลงหลัง
การเก็บเก่ียว เทคโนโลยีทางการเก็บเก่ียวสมัยใหมและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5003108 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 3(2-2)
Agricultural Biotechnology

ความหมาย ความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร การใช เทคโนโลยีชีวภาพ
เพ่ือการขยายพันธุและการคัดเลือกพันธุพืชและสัตว การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การทําแผนท่ียีน
สําหรับการคัดเลือกพันธุพืชและสัตว  การใชเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการสรางเอกลักษณทาง
พันธุกรรม การใชเทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการปรับปรุงพันธุพืชและสัตวและฝกปฏิบัติงาน
ตามเนื้อหา

5004106 การปรับปรุงพันธุพืช 3(2-2)
Crops Improvement

ความสําคัญและวัตถุประสงคของการปรับปรุงพันธุพืช การถายทอดลักษณะและอิทธิพล
ของสิ่งแวดลอมตอการแสดงออกของพืช หลักวิธีการตาง ๆ ในการปรับปรุงพันธุพืชท้ังสองชนิด
ผสมตัวเอง และผสมขาม การปรับปรุงพันธุพืชใหมีความตานทานตอโรคและแมลง การปรับปรุง
พันธุพืชใหมีความตานทานตอสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม การนําเทคโนโลยีชีวภาพมา
ประยุกตใชในงานปรับปรุงพันธุพืช การคัดเลือกเมล็ดพันธุและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5004107 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช 3(2-2)
Seed Technology

ความหมายของเมล็ด กําเนิด รูปรางลักษณะสรีรวิทยาและการพัฒนาเมล็ด ความสําคัญ
ของเมล็ดตอการเกษตรกรรม ความมีชีวิตและความยาวนานของการมีชีวิต องคประกอบทางเคมี
การงอก การพักตัว และวิธีการแกการพักตัว เทคนิคในการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดดานความ
บริสุทธิ์   ความงอก ความแข็งแรง ความชื้น องคประกอบทางเคมี สภาพท่ีเหมาะสมในการเก็บ
รักษาเมล็ด การรับรองคุณภาพของเมล็ดและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5004201 การประกวดผลิตผลทางการเกษตร 2(1-2)
Agricultural Product Contest

ความสําคัญและประโยชนของการประกวดผลิตผลทางการเกษตร วิธีดําเนินงานและการ
จัดการประกวด การเตรียมผลิตผลทางการเกษตรเขาประกวด หลกัเกณฑในการพิจารณาตัดสิน
ผลิตผลทางการเกษตร การเตรียมสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ ในการประกวดผลิตผลเกษตรและฝก
ปฏิบัติงานตามเนื้อหา
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5004501 กฎหมายการเกษตร 3(3-0)
Agricultural Law

ภารกิจของรัฐตอการเกษตร บทบาทของรัฐในการเกษตรดานตาง ๆ ท้ังดานการผลิต ทุน
การตลาดและการรวมกลุมของเกษตรกร มาตรการในทางการกฎหมายท่ีรัฐนํามาใชในการ
แกปญหาและทําภารกิจทางการเกษตร โดยนําตัวอยางกฎหมายตาง ๆ เชน กฎหมายท่ีดิน
กฎหมายจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กฎหมายปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กฎหมายกักกันพืช
กฎหมายเก่ียวกับพันธุสัตวและโรคระบาดสัตว กฎหมายเก่ียวกับพันธุพืช กฎหมายเก่ียวกับปุย
กฎหมายเก่ียวกับทุนการเกษตร กฎหมายกองทุนสงเคราะหเกษตรกร กฎหมายกองทุนฟนฟู
เกษตรกร กฎหมายการตลาด สินคาเกษตรลวงหนาและอ่ืนๆ  มาอธิบายถึง การใชกฎหมายเพ่ือ
ทําภารกิจทางการเกษตร รวมถึงอํานาจของเจาหนาท่ีรฐัในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ตามกฎหมาย
นั้น

5013201 ความอุดมสมบูรณของดิน 3(2-2)
Soil Fertility

ปจจัยท่ีควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารและความเปนประโยชน ความสัมพันธ
ของธาตุอาหารตอการเจริญเติบโตของพืช ชนิดและคุณสมบัติของดิน การ
ปรับปรุงดิน ปญหาเก่ียวกับความอุดมสมบูรณของดินในประเทศไทยและการแกปญหาและฝก
ปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5013602 การจัดการดินและน้ํา 3(2-2)
Soil and Water Management

ความสําคัญของการจัดการดินเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
พังทลายของดิน ความสัมพันธระหวางดิน น้ํา และพืช การควบคุมความเสื่อมโทรมของดินโดย
การวางแผนการปลูกพืช เพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณของดินและน้ําและฝกปฏิบัติงานตาม
เนื้อหา

5021502 พืชไรเศรษฐกิจ 3(2-2)
Economic Field Crops

ความสําคัญของพืชไรเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร หลักการปลูกและดูแลรักษาพืช
ไรเศรษฐกิจ การปลูกขาวและพืชไรเศรษฐกิจชนิดอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน ตัวอยางพืช
ท่ีควรสงเสริมใหปลูกพืชเศรษฐกิจ ประโยชนและหลักการพิจารณาพืชไรเศรษฐกิจเปนระบบไรนา
สวนผสม เพ่ือยกระดับรายไดของเกษตรกรและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5022506 พืชพลังงานทดแทน 3(2-2)
Substituting Crops

ความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของพืชพลังงานทดแทน ชนิดของและการจัดการพ้ืนท่ีปลูก
พืชพลังงานทดแทน ไดแก สบูดํา ปาลมน้ํามัน ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด ขาวฟางหวานและพืชอ่ืนท่ี
ไดรับการแนะนํา ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุและการปรับปรุงพันธุ   การเขตกรรม การดูแลรักษา
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การปองกันกําจัดศัตรูพืช การเก็บเก่ียว มาตรฐานการแปรรูป  พืชพลังงานทดแทนเพ่ือจําหนายและ
ฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5022603 อาหารสัตวและพืชอาหารสัตว 3(2-2)
Feeds and Forage Crops

ความสําคัญของอาหารสัตว ประเภทของอาหารสัตว ชนิดของวัตถุดิบท่ีใช เปนอาหารสัตว
สวนประกอบและคุณคาของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การคํานวณและการผลิตอาหารใหถูกสัดสวน อุตสาหกรรม
อาหารสัตว พ.ร.บ. อาหารสัตว โรคขาดอาหารของสัตว การจําแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว ลักษณะทาง
พฤกษศาสตรคุณคาทางอาหาร การปลูกและการจัดการทุงหญาและถ่ัว การเก็บเก่ียวและการรกัษา
การแปรรูปและการใชประโยชนจากพืชอาหารสัตว การเก็บรวบรวม ตัวอยางพืชอาหารสัตวชนิดตาง ๆและฝก
ปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5032202 การผลิตผัก 3(2-2)
Vegetable Production

ประโยชนและความสําคัญของพืชผัก ผักอินทรีย ผักปลอดสารพิษ การจําแนกและการแบง
ชนิดของพืชผัก การสํารวจความตองการตลาดผัก การเลือกชนิดผักท่ีเหมาะสมในการทําเปน
การคาหรืออุตสาหกรรม การเลือกพ้ืนท่ี และสภาพแวดลอมในการผลิตผัก เมล็ดพันธุผัก การตรวจ
สอบการงอก และวิธีเรงการงอกของเมล็ดพันธุผัก การขยายพันธุ การคัดเลือกพันธุ ปจจัยท่ีมีผลตอ
การเจริญเติบโต  การปลูกและการดูแลรักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช การเก็บเก่ียว เทคนิคการ
ปลูกผักโดยไมใชดิน การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การบรรจุหีบหอ การตลาด และการจัดจําหนาย
และการจัดทําบัญชีและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5032303 การผลิตไมดอกไมประดับ 3(2-2)
Floriculture and Ornamental Plants Production
ประโยชนและความสําคัญของไมดอกไมประดับ การจัดแบงประเภทของ            ไมดอกไม
ประดับ ปจจัยท่ีเก่ียวกับการผลิตไมดอกไมประดับ อุปกรณท่ีใชปลูก วิธีการปลูก การดูแลรักษา
และการปองกันกําจัดศัตรูพืช การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การตลาดและการจัด
จําหนายและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5033206 การผลิตเห็ด 3(2-2)
Mushroom Production

ประวัติความเปนมาของการเพาะเห็ด ประโยชนและความสําคัญของเห็ด ชีววิทยาของเห็ด
การจัดแบงประเภทเห็ด สภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด
ศัตรูเห็ด เห็ดท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย แหลงผลิตเห็ดในประเทศไทย เห็ดพิษ
การถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑเห็ดและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
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5033302 การเพาะเลี้ยงกลวยไม 2(1-3)
Orchid Culture

ประวัติความเปนมาและความสําคัญของกลวยไม การจําแนกประเภทของกลวยไม สกุล
ของกลวยไมท่ีนิยมเลี้ยงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ การ
ขยายพันธุ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปลูกและการดูแลรักษา ปญหาและอุปสรรคในการปลูก
กลวยไม การประกวดและการตัดสิน การบรรจุหีบหอและการจัดจําหนายและการสงออกและฝก
ปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5033404 การผลิตไมผล 3(2-2)
Fruit Production

ไมผลและการแยกประเภทของไมผล สวนประกอบตาง ๆ ของไมผล การออกดอกและ
สรีรวิทยาการออกดอก การติดผลและสรีรวิทยาของการติดผล การสุกของผล การเลือกพ้ืนท่ีปลูก
การเลือกชนิดพันธุไมผลท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและความตองการของตลาด การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก
ไมผล การดูแลรักษา ปรับปรุง การบํารุงไมผล วิธีการขยายพันธุท่ีเหมาะสมกับไมผลแตละชนิด การ
เก็บเก่ียว การปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียว และการจําหนายผลิตผลและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5033504 หลักการขยายพันธุพืช 3(2-2)
Principles of Plant Propagation

อุปกรณและการเตรียมสถานท่ีใหเหมาะสมกับการขยายพันธุ พืช ประโยชนและ
ความสําคัญเก่ียวกับการขยายพันธุพืช ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการขยายพันธุพืช การขยายพันธุพืช
โดยวิธีการตาง ๆ การดูแลรักษา การใชสารเคมีและเทคนิคตาง ๆ ในการขยายพันธุพืช ปฏิบัติการ
ขยายพันธุพืชแบบตาง ๆ การดูแลรักษา และการจัดการสถานเพาะชําและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5033505 การจัดสวนและการตกแตงสถานท่ี 3(2-2)
Landscape Gardening

ความสํ า คัญและประโยชน ของการจั ดสวนและตกแต งสถาน ท่ี  ประวั ติ ก า ร
จัดสวน ทฤษฏีและองคประกอบทางศิลป การเขียนแบบและการออกแบบจัดสวน ประเภทและ
หลักการของการจัดสวน องคประกอบของการจัดสวน การดําเนินงานจัดสวน การเลือกวัสดุและ
พันธุไม วิธีการปลูกหญาและพันธุไมในสวน การบํารุงรักษาสวน การคํานวณคาใชจายในการจัด
สวนและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5034102 สมุนไพรและพืชเครื่องเทศ 3(2-2)
Medicinal Plants and Spices

ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ
ตัวอย า งสมุนไพรและพืชเครื่ อง เทศท่ีสํ า คัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม วิธีการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การ
จําหนายและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
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5034501 การบรรจุหีบหอและการจัดจําหนาย 2(1-2)
Packaging and Marketing

ความสําคัญของการบรรจุหีบหอ ลักษณะของผลิตผลท่ีจะบรรจุหีบหอ รูปแบบของการบรรจุ
และการจัดจําหนาย ปญหาและขอเสนอแนะในการบรรจุหีบหอและการจัดจําหนายและฝก
ปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5034502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือของพืชเพื่อการเกษตร 3(2-2)
Plant Tissue Culture in Agriculture

ความเหมาะสมและประโยชนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมหองปฏิบัติการ
เครื่องมือ อาหาร ชิ้นสวนพืชสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ข้ันตอน เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
และอวัยวะของพืชและฝกปฏิบัติงานตามเนือ้หา

5041102 การผลิตสัตวปก 3(2-2)
Poultry Production
วิชาบังคับกอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว

ประโยชนและความสําคัญของสัตวปก ปญหาและแนวทางแกปญหาเก่ียวกับสัตวปก
ประเภทและชนิดของสัตวปก การคัดเลือก การผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ วิธีการเลี้ยงท่ีดี
อาหารและการใหอาหาร การปองกันและการบําบัดโรคสัตวและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5041201 การผลิตสัตวเล็ก 3(2-2)
Small Animal Production
วิชาบังคับกอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว

ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงสัตวเล็ก ปญหาและแนวทางแกไขการเลี้ยงสัตวเล็กใน
ประเทศไทย ประเภทและชนิดของสัตวเล็ก  การคัดเลือกพันธุ การผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ
วิธีการเลี้ยงดู อาหารและการใหอาหาร การตอน การปองกันและรักษาโรคและฝกปฏิบัติงานตาม
เนื้อหา

5041301 การผลิตสัตวใหญ 3(2-2)
Livestock Production
วิชาบังคับกอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว

ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงสัตวใหญ  เชนโค กระบือ การผลิตและ
แนวทางแกไขปญหา การเลี้ยงสัตวใหญในประเทศไทย ประเภทและชนิดของสัตวใหญ
การคัดเลือก การผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ  วิธีการเลี้ยงดู อาหารและการให
อาหาร การตอน การปองกันและบําบัดโรคและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
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5042104 การผลิตไกเนื้อ 3(2-2)
Broiler Production
วิชาบังคับกอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว

ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงไกเนื้อ ประเภทและพันธุของไกเนื้อ โครงสรางและ
องคประกอบของไกเนื้อ ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของไกเนื้อ การเลี้ยงดู อาหารและการ
ใหอาหาร การคัดเลือก การขยายและการปรับปรุงพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ  การปองกันและการ
บําบัดโรค การจัดจําหนายผลิตภัณฑ การทําสถิติและบัญชแีละฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5042105 การผลิตไกไข 3(2-2)
Layer Production
วิชาบังคับกอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว

ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงไกไข ประเภทและพันธุของไกไข โครงสรางและ
องคประกอบของไกไข ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของไกไข การคัดเลือกพันธุ การขยาย
และปรับปรุงพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดู อาหารและการใหอาหาร การปองกันและการ
รักษาโรค การจัดจําหนายผลิตภัณฑ การทําสถิตและบัญชแีละฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5042201 การผลิตสุกร 3(2-2)
Swine Production
วิชาบังคับกอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว

ประโยชนและความสําคัญในการเลี้ยงสุกร ประเภทและพันธุสุกร การคัดเลือกพันธุและการ
ปรับปรุงพันธุ ระบบการจัดการฟารมสุกรแบบตาง ๆ การจัดการเลี้ยงสุกรในระยะตาง ๆ อาหาร
สุกร การทําทะเบียนประวัติโรคและการสุขาภิบาล การตลาด ปญหาการเลี้ยงสุกรและแนวทางใน
การแกปญหาสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5042301 การผลิตโคเนื้อ 3(2-2)
Beef Production
วิชาบังคับกอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว

ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงโคเนื้อ พันธุโคเนื้อ หลักและวิธีการ
คัดเลือกและการผสมพันธุ ระบบการจัดการฟารมโคเนื้อ อุปกรณและโรงเรือน
อาหารและการใหอาหารโคเนื้อ การจัดการฝูงโคเนื้อ การทําประวัติ การจดบันทึก
ตาง ๆ การตลาดโคเนื้อและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5042303 การผลิตกระบือ 3(2-2)
Buffalo Prodcution
วิชาบังคบักอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว

ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงกระบือ พันธุกระบือ หลักและวิธีการคัดเลือกและ
ผสมพันธุกระบือ โรงเรือนและอุปกรณ วิธีการเลี้ยงกระบือ การใหอาหาร โรคและการสุขาภิบาล
การทําผลิตภัณฑกระบือ การตลาดและการทําบัญชีและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
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5042304 การผลิตโคนม 3(2-2)
Dairy Production
วิชาบังคับกอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว

ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงโคนม พันธุโคนม หลักและวิธีการคัดเลือกและการ
ผสมพันธุ ระบบการจัดการฟารมโคนม อุปกรณและโรงเรือน การเลี้ยงดูโคนม จัดการฝูงโคนม
โรคและการสุขาภิบาล การรีดนม คุณภาพน้ํานม การจดสถิติและการทําบัญชี การตลาดโคนม
และฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5042401 โภชนศาสตรสัตว 3(3-0)
Animal Nutrition
วิชาบังคับกอน : 4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน

ลักษณะสวนประกอบและคุณสมบัติของอาหารชนิดตาง ๆ ความจําเปนของสารอาหาร
และกระบวนการในรางกายสัตวท่ีจะเปลี่ยนสารอาหารใหเปนประโยชนแกตัวสัตว

5042504 การผสมเทียม 3(2-2)
Artificial Insemination
วิชาบังคับกอน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
ประโยชนและความสําคัญของการผสมเทียม กายวิภาคและสรีรวิทยา ระบบสืบพันธุ การเตรียม
และการเก็บรักษาน้ําเชื้อ  เทคนิคการผสมเทียม การประเมิน ประสิทธิภาพของการผสมเทียม
สรีรวิทยาของการสืบพันธุ อาหารและกระบวนการสืบพันธุ โรคและปญหาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การสืบพันธุ การรีดน้ําเชื้อ การตรวจ คุณภาพน้ําเชื้อ การขยายหรือการเจือจางน้ําเชื้อ การเก็บ
รักษาน้ําเชื้อ การฉีดเชื้อ การพิสูจนการผสมติดจากการผสมเทียมและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5043105 การฟกไขและการจัดการโรงฟก 3(2-2)
Incubation and Hatchery Management

เอ็มบริโอของสัตวปก หลักและการปฏิบัติในการฟกและการจัดการ การเก็บรักษาไขฟก
การคัดเพศลูกสัตวปก การเลี้ยงดูสัตวปกในระยะแรก การทําพันธุประวัติของสัตวปกและการ
ขนสงลูกสัตวปกและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5043401 โภชนศาสตรสัตวปก 3(2-2)
Poultry Nutrition
วิชาบังคับกอน : 4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน

ระบบการยอยอาหารของสัตวปก การศึกษาความตองการพลังงาน โปรตีน คารโบไฮเดรต
ไขมัน แรธาตุ และไวตามิน เพ่ือการดํารงชีวิต การเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของสัตวปก การ
ยอยอาหาร และการดูดซึมอาหารจําพวกคารโบไฮเดรต ไขมันและกรดอะมิโน การคิดคํานวณสูตร
อาหารสําหรับสัตวปกและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
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5043402 โภชนศาสตรสัตวกระเพาะเดี่ยว 3(2-2)
Monogastric Nutrition

ระบบการยอยอาหารของสัตวกระเพาะเดี่ยว การศึกษาความตองการ พลังงาน โปรตีน
คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาตุ และไวตามิน เพ่ือการดํารงชีวิต การเจริญเติบโตและ      การใหผล
ผลิต การยอยอาหาร และการดูดซึมอาหารจําพวกคารโบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน การ
คํานวณสูตรอาหารสําหรับสัตวกระเพาะเดี่ยวและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5043404 โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอ้ือง 3(2-2)
Ruminant Nutrition

ระบบการยอยอาหารสําหรับสัตวเค้ียวเอ้ือง กระบวนการทางสรีรวิทยา กระบวนการทาง
เคมี และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีท่ีเก่ียวของกับการใชอาหารใหเปนประโยชนตอรางกาย
ประเภทของอาหาร วิธีตรวจสอบและประเมินความตองการ คุณคาอาหาร ความตองการ การ
คํานวณสูตรอาหารสําหรับสัตวใหญชนิดตาง ๆและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5043503 การจัดการของเสียจากสัตว 3(3-0)
Animal Waste Management
วิชาบังคับกอน : 4021107 เคมีอินทรียพื้นฐานและ 4032601 จุลชีววิทยา

ของเสียและสิ่งเหลือใชจากการเลี้ยงสัตว การนําเอาของเสียและสิ่งเหลือใชมาดัดแปลงให
เปนประโยชน

5043507 การเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน 3(2-2)
Integration of Livestock Enterprises

การเลี้ยงสัตวรวมกัน เพ่ือการเก้ือกูลตอกันและกัน หรือกับงานเกษตรอยางอ่ืน อัตราการเลี้ยง
แบบผสมผสาน ปริมาณและชนิดอาหารท่ีใชสมทบ การผลิต การจัดการ วงจรการผลิต ตนทุน
การผลิตและการจําหนวยและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5044402 การตรวจและการวิเคราะหอาหารสัตว 3(2-2)
Feed Analysis
วิชาบังคับกอน : 5022603 อาหารสัตวและพืชอาหารสัตว และ 4021107 เคมีอินทรียพื้นฐาน

ปญหาของการใชอาหารสัตวในประเทศไทย การตรวจและการวิเคราะหคุณภาพอาหาร
สัตวโดยใชกลองจุลทรรศน และการวิเคราะหคุณภาพของอาหารแบบตาง ๆและฝกปฏิบัติงาน
ตามเนื้อหา

5044403 สารพิษในอาหารสัตว 3(3-0)
Feed Toxicity
วิชาบังคับกอน : 4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน

ประเภทของสารพิษในอาหาร การเกิดสารพิษในอาหาร  การทําลายสารพิษในอาหาร    การ
ตรวจหาสารพิษในอาหารสัตว  ลักษณะอาการของสัตวท่ีกินอาหารท่ีมีสารพิษ  การแกไขและการ
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ปองกันรักษาสัตวท่ีกินอาหารท่ีมีสารพิษ

5044407 เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อ 3(2-2)
Meat and Meat  Products
วิชาบังคับกอน : 4032601 จุลชีววิทยา

โครงสรางและองคประกอบของเนื้อสัตว การเก็บรักษาเนื้อสัตว การแปรรูปเนื้อสัตว การ
บรรจุหีบหอ การจัดการตลาดและการทําบัญชีและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5044408 น้ํานมและผลิตภัณฑนม 3(2-2)
Milk and Milk Products
วิชาบังคับกอน : 4032601 จุลชีววิทยา

โครงสรางและองคประกอบของน้ํานม การตรวจสอบคุณภาพน้ํานม การเก็บรักษาน้ํานม การ
แปรรูปและผลิตภัณฑ การบรรจุหีบหอ การตลาดและการทําบัญชีและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5044409 ไขและเนื้อไก 3(2-2)
Egg and Chicken Meat
วิชาบังคับกอน : 4032601 จุลชีววิทยา

โครงสรางและองคประกอบของไขและเนื้อไก การเก็บรักษาไขและเนื้อไก การแปรรูปไข
และเนื้อไก การตลาดและการทําบัญชีและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5044501 การปรับปรุงพันธุสัตว 3(3-0)
Animal Breeding
วิชาบังคับกอน : 4032401 พันธุศาสตร

หลักพ้ืนฐานและการใชหลักทางพันธุกรรมในการปรับปรุง ลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจ
ของสัตว โดยเนนการคัดเลือก ความแปรผัน ประมาณคาอัตรา พันธุกรรม ระบบการผสมพันธุ
และประมาณคาของพอพันธุและแมพันธุ

5051104 โรคและสุขาภิบาลสัตวเลี้ยง 3(2-3)
Diseases and Sanitation of Domestic Animals

กระบวนการเกิดโรค โรคและปรสิตท่ีสําคัญของสัตวเลี้ยง  อาการของโรค การตรวจวินิจฉัย
และการปองกันกําจัดโรคตาง ๆ การสุขาภิบาลสัตว การทําความสะอาด อุปกรณและเครื่องมือ
ตาง ๆและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 3(2-2)
Animal Anatomy and Physiology
วิชาบังคับกอน : 4031301 สัตววิทยา

โครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ ในรางกายสัตวและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
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5061106 หลักการประมง 3 (2-2)
Principles of Fisheries

ประโยชนและชนิดของสัตวน้ํา ความสําคัญทางเศรษฐกิจ การประมงในประเทศไทย หลักการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน การขยายพันธุ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การสงวนรักษาพันธุสัตวน้ํา
พระราชบัญญัติการประมงและเครื่องมือจับสัตวน้ําและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5062201 การเพาะพันธุปลา 3(2-2)
Fish Breeding

หลักการ วิธีการและดําเนินการคัดเลือก การเลี้ยงพอแมพันธุปลาการเพาะพันธุปลาดวยวิธีตาง
ๆ การจัดการในการดําเนินการเพาะพันธุและอนุบาลลูกปลาและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5063204 การเลี้ยงปลาน้ําจืด 3(2-2)
Fresh Water Fish Raising

การเลี้ยงปลาน้ําจืดท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ เชน ปลาจีน ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาไน ปลา
สวาย ปลาดุก ปลาชอน ปลาบู  เปนตน การเลือกทําเล การเตรียมบอขนาดและอัตรา
ปลอยปลา การใหอาหาร การปองกันและกําจัดศัตรูและโรคปลา ตนทุนการผลิต การตลาดและการ
ทําบัญชแีละฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5072402 หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร 3(2-3)
Principles of Agricultural Products Preservation and Processing

ความหมายและความสําคัญของการถนอมและการแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตร
ใหเปนผลิตภัณฑอาหาร ปจจัยตาง ๆ ท่ีทําใหผลิตผลบูดเนาเสียหาย การควบคุมและปองกัน
หลักการถนอมอาหาร เทคนิคและวิธีการแปรรูปอาหาร ประเภทตาง ๆ วิธีทําผลิตภัณฑอาหาร
แบบตาง ๆและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5082101 การปองกันและกําจัดศัตรูพืช 3(2-2)
Plant Pests and Crop Protection

ความสําคัญของศัตรูพืชในทางเศรษฐกิจ ประเภทของศัตรูพืช แนวทางปองกันศัตรูพืชแตละ
ประเภท การควบคุมและกําจัดศัตรูพืชดวยวิธีการทางเขตกรรม วิธีกล ฟสิกส เคมี ชีววิธี ธรรมชาติวิธี
และกฎหมาย ขอปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือความปลอดภัยตอชีวิต สังคมและสิ่ งแวดลอมในการ
ใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรพืูชและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5092501 การอนุรักษทรัพยากรปาไม 2(1-2)
Conservation of Forest Resources

ความหมายของการอนุรักษ ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทของธรรมชาติ
ความสําคัญของปาไม การจําแนกชนิดของปาไมในประเทศไทย นเิวศวิทยาของปาไม การปลูกสราง
สวนปา  การดูแลรักษาผลิตภัณฑปาไม กฎหมายเก่ียวกับปาไม หนาท่ีของสถาบันท่ีเก่ียวของกับการ
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ปาไม บทบาทของนักศึกษาตอการอนุรักษทรัพยากรปาไมและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5121202 เครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-2)
Farm Machinery

ชนิดและประเภทเครื่องยนต ระบบการทํางานของเครื่องยนตสองจังหวะและสี่จังหวะ
สวนประกอบและหนาท่ีท่ีมีความสัมพันธในเครื่องยนต การใส การถอดประกอบ ซอมแซม  การ
บํารุงรักษา การแกไขขอขัดของและการแกไขเครื่องยนต การขับเคลื่อนพาหนะ การเลือกใช
เครื่องจักรกลทุนแรง เครื่องเตรียมพ้ืนท่ี เครื่องปลูก เครื่องเก็บเก่ียวเครื่องนวดและฝกปฏิบัติงาน
ตามเนื้อหา

5122501 การกอสรางในฟารม 3(2-2)
Farm Structures

หลักการและวิธีการวางผังฟารม การอานและเขียนแบบอาคารฟารม การเลือกวัสดุ และ
การประมาณราคาคากอสราง ศึกษาการปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ีจําเปนในการกอสรางฟารม
งานปูนและคอนกรีต งานประปา งานบัดกรี งานทาสีและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5122504 การสํารวจรังวัดเพื่อการเกษตร 3(2-2)
Plane Surveying for Agriculture

ความสําคัญและประเภทของการสํารวจเครื่องมือและอุปกรณในการสํารวจรังวัด
การหาคาความแตกตางของพ้ืนท่ี (Differential) การวัดระดับชั้นของดินในแนวดิ่ง (Profile leveling)
การทําแผนท่ีโดยอาศัยคาองศาท่ีวัดในแนวราบ (Transverse) การคํานวณพ้ืนท่ี การทําระดับชั้น
ความสูง (Contour) การออกแบบ การปรับพ้ืนท่ี (Land grading) การวัดเพ่ือวางแนวคลองทอสงน้ํา
ถนนในฟารมและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา

5133104 หลักการสงเสริมการเกษตร 3(3-0)
Principles of Agricultural Extension

ความหมาย ความสําคัญและขอบเขตของการสงเสริมการเกษตร ปรัชญาของงานสงเสริม
การเกษตร หลักการและวิธีการสงเสริมการเกษตร การวางแผนและการประเมินผล ปญหาอุปสรรคใน
การสงเสริมการเกษตรและแนวทางแกไข การเขียนขาวเกษตร การเขียนโครงการเกษตร

4. กลุมวิชาชีพ (วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ) ไมนอยกวา 7 หนวยกิต

4.1) บังคับเรียน 1 รายวิชา
5003801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร 2(90)

Preparation for Professional Internship in Agriculture
การจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ

เกษตรศาสตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียน
ใหมีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําใน
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สถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเก่ียวของกับงานในวิชาชีพทางการเกษตร
4.2) เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 5 หนวยกิต

5004801 การฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร 5(450)
Professional Internship in Agriculture

การฝกประสบการณวิชาชีพทางเกษตรศาสตร ณ สถานท่ีซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนด จนทําให
เกิดความม่ันใจและมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีการเสนอผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการ
ฝกประสบการณวิชาชพีแลว

5004807 สหกิจศึกษาดานการเกษตร
Co-operative Education in Agriculture

6 (540)

การปฏิบัติงานดานวิชาชีพทางดานการเกษตรเต็มเวลา ณ สถานท่ีท่ีสาขาวิชาเห็นชอบ มีการ
นําเสนอรายงานดานวิชาชีพ ท่ีไปปฏิบัติเปนหลักฐานวาผานสหกิจศึกษาดานการเกษตร

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
วิชาในหมวดเลือกเสรีใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ํากับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเรียนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต รวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ นักศึกษาสามารถเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ


